Zarządzenie Nr 39/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy
Ostrowice.

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. Nr
76 z 2002 r. poz. 694 ze zm.) oraz zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt. 1 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) i & & 11, 12 i 13 rozporządzenia Ministra
Finansów z 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz.1020) zarządza się, co następuje:

§1
Zatwierdzam i wprowadzam do uŜytku wewnętrznego dokumentację przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc w § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 60/2003 Wójta Gminy Ostrowice z dnia
31 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu
Gminy.

§3
Zobowiązuje wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im
obowiązków, do zapoznania się z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 31 grudnia 2007 r.

Wójt Gminy
Wacław Micewski
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Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 39/2007
Wójta Gminy
z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZAKŁADOWY PLAN KONT
dla BudŜetu Gminy
w Ostrowicach
§ 1.
Zakładowy plan kont opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004
r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r.
Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540).
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187,
poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560).
3. Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. U.
Nr 142, poz. 1020).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 1999 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji
Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr 18, poz. 169
oraz z 2004 r. Nr 260, poz. 2589).
6. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia
„Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz.
MF. Nr 7, poz. 58).
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§ 2.
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
− budŜecie jednostki – oznacza to budŜet gminy i urzędu gminy oraz gminnej jednostki
organizacyjnej,
− kierowniku jednostki – oznacza to wójta gminy, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
− księgowym – oznacza to skarbnika gminy, głównego księgowego gminnej jednostki
organizacyjnej.

§ 3.
1. Jednostka w Ostrowicach prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu
komputerowego pod nazwą F – K System finansowo-księgowy autor ZETO Koszalin , wersja
programu sieciowa NOVELL dostarczony prze Firmę ZETO Koszalin.
System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art. 10 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania decyzją kierownika
jednostki, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego planu kont.
Opis przeznaczenia kaŜdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania
podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę ZETO
Koszalin.
Zasady archiwizowania i ochrony danych, oprócz zabezpieczeń zawartych w programach,
uregulowane zostały w odrębnej instrukcji. Do ewidencji księgowego wykonania budŜetu jednostki
słuŜy plan kont, natomiast zmiany
w stanie składników majątkowych i zobowiązań ujmowane są w księgach rachunkowych
poszczególnych jednostek. Gminne jednostki i zakłady budŜetowe stosują w tym celu plan kont dla
jednostek i zakładów budŜetowych oraz funduszy celowych. Takie rozwiązanie powoduje,
Ŝe kierownik jednostki (wójt gminy) prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budŜetu gminy (organu), i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zaszłości gospodarczych
zachodzących w jednostce (urzędzie gminy), jako jednostce budŜetowej.
Sporządzane są równieŜ bilanse na róŜnych wzorach formularzy sprawozdawczych:
1. budŜet gminy (organ),
2. urzędu gminy (jednostka budŜetowa),
3. funduszy celowych.

§4
1. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad
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rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
2. Do ewidencji księgowego wykonania budŜetu słuŜy takŜe wykaz kont analitycznych
od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji
wyŜej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont.
3. KaŜdy kolejny znak jedno lub dwu cyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta
analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez
drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych nie tylko wg
działów, rozdziałów i paragrafów, lecz równieŜ wg rodzajów wydatków, przeznaczenia,
kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości
finansowej. Wykaz kont moŜe być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta
Obowiązujące w jednostkach budŜetowych i gminnych funduszach celowych.

CZĘŚĆ II
Ustalenia szczegółowe
§5
1.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową:

System przetwarzania danych jest pakietem programów system ten zapewnia kompleksową obsługę
w zakresie rachunkowości jednostek prowadzących tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem
specyfiki jednostek, umoŜliwiając m.in.:
− prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z moŜliwością jej przeglądania,
− przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym
lub syntetycznym w podanym okresie czasu,
− przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym
lub syntetycznym,
− prowadzenie

kartoteki

planów

finansowych

z

moŜliwością

sporządzania

wykazów

zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu,
− wykonanie analizy rozrachunkowej kont,
W księgowości budŜetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniŜszym
poziomie analityki dla konta syntetycznego w planie kont.
2.

Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne oraz konta poza bilansowe.

Konta analityczne zapewniają między innymi:
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− ujęcie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej,
− ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju wydatków i przyczyn,
− dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości,
− niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

§6
1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej dopuszcza się
uznanie za taką podstawę równieŜ dokumentów wymienione w „Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwizowania dokumentów księgowych”.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a takŜe zasady prowadzenia ewidencji
analitycznej dla budŜetu jednostki (organ) zawiera załącznik Nr 1.
4. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a takŜe zasady prowadzenia ewidencji
analitycznej dla jednostki budŜetowej zawiera załącznik Nr 2.
5. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a takŜe zasady prowadzenia ewidencji
analitycznej dla funduszy celowych zawiera załącznik Nr 3.
6. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo. Wydruk kont
syntetycznych i analitycznych przedstawia załącznik Nr 4 do planu kont. Zobowiązuje się
głównego księgowego do prowadzenia i bieŜącego aktualizowania wykazu kont analitycznych
do ustalonych planów kont syntetycznych.

§7
1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, paliwo i opał.
Wydatki na ich nabycie nanosi się w koszty na konto 400 w momencie nabycia. Materiały
te podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie
tych materiałów, określony został w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów
księgowych”.
2. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do
wbudowania. Materiały te jednak podlegają rozliczeniu na podstawie protokółów typowania
robót i protokołów wbudowania materiałów wg zasad określonych w „Instrukcji obiegu,
kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”.

§8
1.

Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości
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określonej w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101 z późn. zm), w księdze inwentarzowej
Wz. PUK – 207 lub odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie
komputerowym.
2.

Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego.

Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy
z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.

Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 401 – „Amortyzacja” i 761 – „Pokrycie
amortyzacji” i dopisuje się drugostronnie w cięŜar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz
jednostki”, a w ewidencji analitycznej „Fundusz środków trwałych” jednorazowo za cały rok
na koniec roku obrotowego.

§9
1.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 %, i równej lub wyŜszej

od 3,500

zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej wz. PUK - 205

lub odpowiadającej jej wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe
środki trwałe w uŜywaniu”. Umarzane są w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do uŜywania,
poprzez odpisanie w koszty – konto 400 – i ”Koszty według rodzajów” i konto 072 – „Umorzenie
pozostałych środków trwałych”.
Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do ”Pozostałych środków
trwałych w uŜywaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności
za powierzone mienie.
2.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 105,- zł oraz,

których nie moŜna ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji
wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany
przedmiot osobiście kwituje jego odbiór.
3.

Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieŜące naprawy

ewidencjonuje się ilościowo. Ich wartością obciąŜa się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.
Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru na
kartotekach.
4.

Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe itp.),

ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.
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CZĘŚĆ III
Księgi rachunkowe
§ 10
1.

Urząd Gminy w Ostrowicach prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie jednostki według

własnego systemu komputerowego.

2.

Księgi rachunkowe obejmują:

1) dziennik,
2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie kaŜdej operacji
zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),
5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych.
3.

Księgi rachunkowe powinny być:

1) Trwale oznaczone nazwą jednostki,
2) Wyraźnie oznaczone, co do roku obrotowego,
3) Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.
4.

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, wydruki komputerowe
powinny składać się z automatycznie ponumerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej
i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym
i oznaczone, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.

5.

Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron,
z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób
ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.

6.

Zapisy księgowe powinny zawierać, co najmniej:

1) datę dokonania operacji,
2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego podstawę
zapisu księgowego oraz jego datę, jeŜeli ona róŜni się od daty dokonania operacji, zrozumiały
tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym, Ŝe stosowanie skrótów lub kodów uwarunkowane jest
posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści.
3) zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z zapisami
chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia ksiąg
rachunkowych,
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4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu
sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach
rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku
obrotowym.

§ 11
1.

Dziennik powinien zawierać:

1) kolejną numerację dziennika,
2) obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i roku obrotowym. JeŜeli jest
prowadzonych kilka dzienników, wówczas naleŜy sporządzić zestawienie zawierające obroty
poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające.
2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku
systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w zakładowym planie
kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane
w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróŜnione w zakładowym planie
kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości.
Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, obroty wszystkich kont
księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, obroty wszystkich kont winny być zgodne
z obrotami dziennika.
Zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządzane są nie później niŜ do 85 dnia po dniu
bilansu.
Zestawienia obrotów i sald księgi głównej sporządzane są nie później niŜ do 15 dnia następnego
miesiąca za ostatni miesiąc roku obrotowego – nie później niŜ do 85 dnia po dniu bilansu.

§ 12
1. Konta ksiąg pomocniczych.
1) Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej dla:
a. środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich
odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej,
b. środków trwałych w budowie,
c. inwestycji,
d. zapasów,
e. rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
f. rozrachunków publicznoprawnych,
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g. rozrachunków z pracownikami,
h. pozostałych rozrachunków,
i.

kosztów,

j. ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,
k. innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów.

2. Konta ksiąg pomocniczych, słuŜące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi głównej,
prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont
księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych
stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej.
3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe winny być:
1) Trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi
rachunkowej,
2) Wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia,
3) Powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej (koniec
wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym, oznaczone
nazwą programu przetwarzania.

§ 13
1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych,
a na koniec kaŜdego miesiąca sporządzone wydruki:
1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać:
− sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,
− kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,
− miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku,
2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie kaŜdego dziennika,
kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku,
3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej, które
powinno zawierać:
− symbole lub nazwy poszczególnych kont,
− salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald,
− obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów,
− obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę,
− salda na koniec miesiąca i łączną sumę sald.
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2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z narastającymi
od początku roku obrotowego obrotami dziennika :
1) nie rzadziej niŜ na koniec roku obrotowego naleŜy sporządzić wydruki:
− kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej),
− kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej).
2) na dzień zamknięcia ksiąg naleŜy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych,
zawierających obok danych wymienionych wyŜej, równieŜ:
− symbole lub nazwy kont pomocniczych,
− symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą poszczególne
konta ksiąg pomocniczych (ewidencji pomocniczej),
− salda kont oraz ich łączne sumy.
Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników.

§ 14
Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.
Art. 20 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle
określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i otwarcia:
1) przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie obrotów
i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności, ciągłości
i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i sald
bilansu otwarcia,
2) wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera następuje
wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt. 1),
3) rozpoczęcie ewidencji komputerowej trakcie roku jest moŜliwe pod warunkiem:
− wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta,
− wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do dnia
wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych),
− uzgodnienia zestawień obrotów i sald prowadzonych ręcznie z zapisami zestawienia obrotów
i sald wprowadzonych do komputera za okres od początku roku, do dnia przejścia na ewidencję
komputerową.

§ 15
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Wycena aktywów i pasywów.
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen
nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości
godziwej,
4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym, Ŝe udziały zaliczane
do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad
wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zaleŜnie od tego,
która jest niŜsza, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek,
wg w inny sposób określonej wartości godziwej,
6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyŜszych od ceny ich sprzedaŜy netto na dzień bilansowy,
7) naleŜności i udzielone poŜyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostroŜności,
8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
10) kapitały – (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

§ 16
Postanowienia końcowe.
1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu komputerowego
następuje wyłącznie „ręcznie” i równieŜ w tym przypadku naleŜy sporządzić wydruk zestawienia
obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako sprawdzianu poprawności ciągłości
i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i sald bilansu zamknięcia.
2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku roku
następnego, sald kont konfigurujących na koniec roku obrotowego pod warunkiem, Ŝe jest
moŜliwość
a

stwierdzenia

obowiązujący

źródła

program

pochodzenia

zapewnia

zapisów

sprawdzenie

i kompletności zapisów.
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pierwotnych

prawidłowości

z

roku

ubiegłego,

przetwarzania

danych

3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, które
jednocześnie spełnią rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów obrotów
i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia.

§ 17
Główny księgowy jednostki zobowiązany jest do prowadzenia i bieŜącego aktualizowania
wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.

…………………………………………..
kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 1
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WYKAZ KONT DLA BUDśETU GMINY
I. Wykaz kont
1. Konta bilansowe
133 - Rachunek budŜetu
134 - Kredyty bankowe
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych
138 - Rachunki środków na prefinansowanie
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Inne środki pienięŜne
222 - Rozliczenie dochodów budŜetowych
223 - Rozliczenie wydatków budŜetowych
224 - Rozrachunki budŜetu
225 - Rozliczenie niewygasających wydatków
227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy
pomocowych
228 - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy
pomocowych
240 - Pozostałe rozrachunki
250 - NaleŜności finansowe
257 - NaleŜności z tytułu prefinansowania
260 - Zobowiązania finansowe
268 - Zobowiązania z tytułu prefinansowania
901 - Dochody budŜetu
902 - Wydatki budŜetu
903 - Niewykonane wydatki
904 - Niewygasające wydatki
907 - Dochody z funduszy pomocowych
908 - Wydatki z funduszy pomocowych
909 - Rozliczenia międzyokresowe
960 - Skumulowana nadwyŜka lub niedobór na zasobach
budŜetu
961 - Niedobór lub nadwyŜka budŜetu
962 - Wynik na pozostałych operacjach
967 - Fundusze pomocowe
2. Konta pozabilansowe
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991 - Planowane dochody budŜetu
992 - Planowane wydatki budŜetu
993 - Rozliczenia z innymi budŜetami
Zasady funkcjonowania kont dla BudŜetu Gminy, część opisowa
załącznika Nr 1 do Zakładowego planu kont
ll. Opis kont
l. Konta bilansowe
1) Konto 133 - "Rachunek budŜetu"
Konto 133 słuŜy do ewidencji operacji pienięŜnych dokonywanych na bankowych rachunkach budŜetu.
Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne
z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym księguje się sumy
zgodnie z wyciągiem, natomiast róŜnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto
240, jako "sumy do wyjaśnienia". RóŜnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego
zawierającego sprostowanie błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pienięŜnych na rachunek budŜetu, w tym równieŜ
spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budŜetu oraz wpływy kredytów przelanych
przez bank na rachunek budŜetu, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budŜetu, w tym równieŜ wypłaty dokonane
w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budŜetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty
z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budŜetu, w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje się równieŜ lokaty dokonywane ze środków rachunku budŜetu oraz środki na
niewygasające wydatki.
Konto 133 moŜe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pienięŜnych na rachunku budŜetu, a saldo Ma konta 133 - kwotę
wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budŜetu.
2) Konto 134 - "Kredyty bankowe"
Konto 134 słuŜy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budŜetu.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budŜetu oraz odsetki od kredytu
bankowego.
Konto 134 moŜe wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budŜetu.
3) Konto 137 - "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy
pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków
pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków.
Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umoŜliwić ustalenie stanu środków kaŜdego wyodrębnionego
funduszu pomocowego, z ewentualnym dalszym podziałem wpływów i wydatków oraz stanów środków
według zasad wynikających dla danego funduszu pomocowego.
Konto 137 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych
na rachunkach bankowych.
4) Konto 138 - "Rachunki środków na prefinansowanie"
Konto 138 słuŜy do ewidencji operacji pienięŜnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach
bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach poŜyczek
zaciągniętych z budŜetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej.
Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:
l) wpływu poŜyczek zaciągniętych z budŜetu państwa;
2) wykorzystania poŜyczek;
3) zwrotu poŜyczek.
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Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku
z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością
banku.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych poŜyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.
Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie poŜyczki oraz zwroty poŜyczek.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków
bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.
Konto 138 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się
na wydzielonych rachunkach bankowych poŜyczek na prefinansowanie.
5) Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"
Konto 139 słuŜy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków
pienięŜnych innych niŜ środki budŜetu i środki pochodzące z funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pienięŜnych.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pienięŜnych dokonane z wydzielonych rachunków
bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na ich
rodzaje.
Konto 139 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się na innych
rachunkach bankowych.
6) Konto 140 - "Inne środki pienięŜne"
Konto 140 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych w drodze, w tym:
l) środków otrzymanych z innych budŜetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim
okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego;
2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu
dochodów budŜetowych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie
sprawozdawczym;
3) przelewów dochodów budŜetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym
i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieŜącego budŜetu w następnym okresie sprawozdawczym.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pienięŜne w drodze mogą być
ewidencjonowane bieŜąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pienięŜnych w drodze, a na stronie Ma wpływ środków
pienięŜnych w drodze na rachunek budŜetu.
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pienięŜnych w drodze.
7) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budŜetowych"
Konto 222 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŜetowymi z tytułu zrealizowanych przez te
jednostki dochodów budŜetowych oraz z urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych
przez nie dochodów budŜetu państwa.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budŜetowe zrealizowane przez jednostki budŜetowe i urzędy
obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek,
w korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budŜetowych na rachunek budŜetu, dokonane przez
jednostki budŜetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami budŜetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu
zrealizowanych przez nie dochodów budŜetowych.
Konto 222 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budŜetowych objętych okresowymi
sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budŜetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budŜetowych przekazanych przez jednostki budŜetowe i urzędy
obsługujące organy podatkowe na rachunek budŜetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.
8) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budŜetowych"
Konto 223 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŜetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki
wydatków budŜetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budŜetu na pokrycie wydatków jednostek
budŜetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budŜetowe w wysokości wynikającej
z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń

15

z poszczególnymi jednostkami budŜetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budŜetowych
przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budŜetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieŜące jednostek budŜetowych, lecz
niewykorzystanych na pokrycie wydatków budŜetowych.
9) Konto 224 - "Rozrachunki budŜetu"
Konto 224 słuŜy do ewidencji rozrachunków z innymi budŜetami, a w szczególności:
l) rozliczeń dochodów budŜetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego;
2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budŜetów;
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budŜetu państwa.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umoŜliwić ustalenie stanu naleŜności zobowiązań według
poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budŜetów.
Konto 224 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan naleŜności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budŜetu z tytułu
pozostałych rozrachunków.
10) Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków"
Konto 225 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŜetowymi z tytułu zrealizowanych przez
te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budŜetu na pokrycie niewygasających
wydatków jednostek budŜetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budŜetowe oraz przelewy
środków niewykorzystanych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami budŜetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację
niewygasających wydatków.
Konto 225 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych
jednostkom budŜetowym na realizację niewygasających wydatków.
11) Konto 227 - "Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych"
Konto 227 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących
funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej
z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 907.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych,
dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w korespondencji z kontem 137.
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów.
Konto 227 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i objętych okresowymi
sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych.
Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek środków funduszy
pomocowych, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.
12) Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków
ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych
na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej
z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908.
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na rachunki środków przeznaczonych na pokrycie
realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych.
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na rachunki jednostek, lecz
jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
13) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 słuŜy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budŜetu, z wyjątkiem
rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 250, 260.
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Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umoŜliwić ustalenie stanu rozrachunków według
poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan naleŜności, a saldo Ma konta 240 - stan zobowiązań z tytułu pozostałych
rozrachunków.
14) Konto 250 - "NaleŜności finansowe"
Konto 250 słuŜy do ewidencji naleŜności zaliczanych do naleŜności finansowych, a w szczególności z tytułu
udzielonych poŜyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie naleŜności finansowych, a na stronie Ma - ich
zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów naleŜności.
Konto 250 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności finansowych, a saldo Ma - stan
nadpłat z tytułu naleŜności finansowych.
15) Konto 257 - "NaleŜności z tytułu prefinansowania"
Konto 257 słuŜy do ewidencji naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych z budŜetu państwa w ramach
prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie naleŜności w ramach prefmansowania, a na
stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów naleŜności.
Konto 257 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych
w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w naleŜnościach z tytułu poŜyczek dotyczących
prefinansowania.
16) Konto 260 - "Zobowiązania finansowe"
Konto 260 słuŜy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów
bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych poŜyczek i wyemitowanych instrumentów
finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje
się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu zobowiązań
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 260 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych,
a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.
17) Konto 268 - "Zobowiązania z tytułu prefinansowania"
Konto 268 słuŜy do ewidencji zobowiązań z tytułu poŜyczek otrzymanych z budŜetu państwa w ramach
prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej.
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu poŜyczek
w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek
w ramach prefinansowania.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu zobowiązań
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 268 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu poŜyczek
zaciągniętych w ramach prefmansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek na
prefinansowanie.
18) Konto 901 - "Dochody budŜetu"
Konto 901 słuŜy do ewidencji osiągniętych dochodów budŜetu.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budŜetu na
konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budŜetu:
1) na podstawie sprawozdań budŜetowych jednostek budŜetowych, a w zakresie dochodów budŜetu
państwa równieŜ na podstawie sprawozdań budŜetowych urzędów obsługujących organy
podatkowe, w korespondencji z kontem 222;
2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
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3) inne dochody budŜetowe, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
4) z tytułu rozrachunków z innymi budŜetami za dany rok budŜetowy, w korespondencji z kontem
224;
5) własne, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umoŜliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów
budŜetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budŜetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.
19) Konto 902 - "Wydatki budŜetu"
Konto 902 słuŜy do ewidencji dokonanych wydatków budŜetowych budŜetu.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:
1) jednostek budŜetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem
223;
2) z tytułu rozrachunków z innymi budŜetami, w korespondencji z kontem 224;
3) własne, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budŜetowych
na konto 961.
Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umoŜliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków
budŜetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budŜetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.
20) Konto 903 - "Niewykonane wydatki"
Konto 903 słuŜy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji
w latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.
21) Konto 904 - "Niewygasające wydatki"
Konto 904 słuŜy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1) wydatki jednostek budŜetowych dokonane w cięŜar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich
sprawozdań budŜetowych w korespondencji z kontem 225;
2) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budŜetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 moŜe wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do
czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
22) Konto 907 - "Dochody z funduszy pomocowych"
Konto 907 słuŜy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto
967.
Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umoŜliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów
poszczególnych funduszy według ich rodzajów.
23) Konto 908 - "Wydatki z funduszy pomocowych"
Konto 908 słuŜy do ewidencji dokonywanych wydatków w cięŜar środków funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze
środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków na konto 967.
Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umoŜliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków
z poszczególnych funduszy pomocowych.
24) Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe"
Konto 909 słuŜy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umoŜliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych
według ich tytułów.
Konto 909 moŜe wykazywać saldo Wn i Ma.
25) Konto 960 - "Skumulowana nadwyŜka lub niedobór na zasobach budŜetu"
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Konto 960 słuŜy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyŜek budŜetów z lat ubiegłych.
W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia
skumulowanych niedoborów lub nadwyŜek budŜetu.
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budŜetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.
Konto 960 moŜe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budŜetu, a saldo Ma konta 960 stan
skumulowanej nadwyŜki budŜetu.
26) Konto 961 - "Niedobór lub nadwyŜka budŜetu"
Konto 961 słuŜy do ewidencji wyniku wykonania budŜetu, czyli deficytu lub nadwyŜki, z wyjątkiem części
dotyczącej finansowania programów ze środków pomocowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych
w ciągu roku wydatków budŜetu, w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków,
w korespondencji z kontem 903.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie
zrealizowanych w ciągu roku dochodów budŜetu, w korespondencji z kontem 901.
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku
wykonania budŜetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.
Na koniec roku konto 961 moŜe wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budŜetu,
a saldo Ma - stan nadwyŜki.
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŜetu, saldo konta 961 przenosi się
na konto 960.
27) Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach"
Konto 962 słuŜy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania
budŜetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne
związane z operacjami budŜetowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody
operacyjne związane z operacjami budŜetowymi.
Na koniec roku konto 962 moŜe wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyŜkę kosztów nad przychodami lub
saldo Ma oznaczające nadwyŜkę przychodów nad kosztami.
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŜetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.
28) Konto 967 - "Fundusze pomocowe"
Konto 967 słuŜy do ewidencji stanu funduszy pomocowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a na stronie
Ma - saldo konta 907.
Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad
określonych w przepisach dotyczących kaŜdego funduszu.
Konto 967 moŜe wykazywać saldo Wn lub Ma oznaczające stan zaangaŜowania funduszy pomocowych.
2. Konta pozabilansowe
l) Konto 991- "Planowane dochody budŜetu"
Konto 991 słuŜy do ewidencji planu dochodów budŜetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budŜetu zmniejszające plan dochodów budŜetu. Na stronie Ma
konta 991 ujmuje się planowane dochody budŜetu oraz zmiany budŜetu zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budŜetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.
2) Konto 992 - "Planowane wydatki budŜetu"
Konto 992 słuŜy do ewidencji planu wydatków budŜetu oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budŜetu oraz zmiany budŜetu zwiększające
planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budŜetu zmniejszające plan wydatków budŜetu lub wydatki
zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budŜetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.
3) Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budŜetami"
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Konto 993 słuŜy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budŜetami w ciągu roku, które nie
podlegają ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Wn ujmuje się naleŜności od innych budŜetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budŜetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budŜetów oraz wpłaty naleŜności
otrzymane od innych budŜetów.
Konto 993 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 993 oznacza stan naleŜności od innych budŜetów, a saldo Ma konta 993 – stan zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ KONT DLA URZĄDU GMINY
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I. Wykaz kont
1. Konta bilansowe
Zespół O - Majątek trwały
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
016 - Dobra kultury
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 - Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 - Środki pienięŜne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunki bieŜące jednostek budŜetowych
131 - Rachunki bieŜące
132 - Rachunki dochodów własnych jednostek budŜetowych
134 - Kredyty bankowe
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych
138 - Rachunki środków na prefinansowanie
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŜne
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
20 l - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych
222 - Rozliczenie dochodów budŜetowych
223 - Rozliczenie wydatków budŜetowych
224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budŜetowych
225 - Rozrachunki z budŜetami
226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe
227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
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228 - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
257 - NaleŜności z tytułu prefinansowania
268 - Zobowiązania z tytułu prefinansowania
290 - Odpisy aktualizujące naleŜności

Zespół 3 - Materiały i towary
300 - Rozliczenie zakupu
310 – Materiały

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Koszty według rodzajów
40 l – Amortyzacja

Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
700 - SprzedaŜ produktów i koszt ich wytworzenia
730 - SprzedaŜ towarów i wartość ich zakupu
740 - Dotacje i środki na inwestycje
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody i koszty
761 - Pokrycie amortyzacji

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budŜetowe oraz środki z budŜetu na inwestycje
820 - Rozliczenie wyniku finansowego
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853 - Fundusze pozabudŜetowe
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe
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980 - Plan finansowy wydatków budŜetowych
981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
996 - ZaangaŜowanie dochodów własnych jednostek budŜetowych
998 - ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych roku bieŜącego
999 - ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych przyszłych lat
Zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy, część opisowa do Załącznika Nr 2 i Nr 3 do
Zakładowego planu kont
II. Opis kont
1. Konta bilansowe
1) Zespół O - "Majątek trwały"
Konta zespołu O "Majątek trwały" słuŜą do ewidencji:
l) rzeczowego majątku trwałego;
2) wartości niematerialnych i prawnych;
3) finansowego majątku trwałego;
4) umorzenia majątku;
5) inwestycji.
2) Konto 011 - "Środki trwałe"
Konto 011 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach
013, 014, 016 i 017.
Na stronie Wn konta O 11 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta O 11 ujmuje się w szczególności:
l) przychody nowych lub uŜywanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków
trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków
trwałych;
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
l) wycofanie środków trwałych z uŜywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zuŜycia,
sprzedaŜy oraz nieodpłatnego przekazania; 2) ujawnione niedobory środków trwałych;
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umoŜliwić:
l) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
3) naleŜyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto 011 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
3) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"
Konto O 13 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016 i 017, wydanych do uŜywania na
potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają
umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do uŜywania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w uŜywaniu, z wyjątkiem umorzenia
ujmowanego na koncie 072.
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Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
l) środki trwałe przyjęte do uŜywania z zakupu lub inwestycji;
2) nadwyŜki środków trwałych w uŜywaniu;
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
l) wycofanie środków trwałych z uŜywania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zuŜycia,
sprzedaŜy, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej;
2) ujawnione niedobory środków trwałych w uŜywaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta O 13 powinna umoŜliwić ustalenie wartości początkowej
środków trwałych oddanych do uŜywania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się
środki trwałe.
Konto 013 moŜe wykazywać saldo Wn, które wyraŜa wartość środków trwałych znajdujących się
w uŜywaniu w wartości początkowej.
4) Konto 014 - "Zbiory biblioteczne"
Konto 014 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek
naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:
l) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
2) nadwyŜki zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
l) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaŜy lub nieodpłatnego przekazania;
2) niedobory zbiorów bibliotecznych.
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyŜki wycenia się zgodnie z komisyjnym
oszacowaniem ich wartości.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta O 14 powinna umoŜliwić ustalenie stanu poszczególnych
zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach.
Konto O 14 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się
w jednostce.
6) Konto 016 - "Dobra kultury"
Konto 016 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury.
Na stronie Wn konta O 16 ujmuje się w szczególności:
1) przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
2) nadwyŜki.
Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności:
1) rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaŜy lub nieodpłatnego przekazania;
2) niedobory.
Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyŜki wycenia się zgodnie z komisyjnym
oszacowaniem ich wartości.
Konto 016 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdujących się w jednostce.
8) Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"
Konto 020 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu
wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie
071 i 072.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umoŜliwić naleŜyte obliczanie umorzenia
wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.
Konto 020 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości
początkowej.
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9) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 słuŜy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności:
l) akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych;
2) akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie
wykupu dłuŜszym niŜ rok;
3) innych długotrwałych aktywów finansowych.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych
aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych
składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.
Konto 030 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
10) Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Konto 071 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez
jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011
i 020. Do kont 011, 020 i 071 moŜna prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 moŜe wykazywać saldo Ma, które wyraŜa stan umorzenia wartości środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
11) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych"
Konto 072 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania
ich do uŜywania.
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
zlikwidowanych z powodu zuŜycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych
z ewidencji syntetycznej, a takŜe stanowiących niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do uŜywania środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych obciąŜające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyŜek środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 moŜe wykazywać saldo Ma, które wyraŜa stan umorzenia wartości początkowej środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich
do uŜywania.
12) Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
Konto 073 słuŜy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
Konto moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa
finansowe.
14) Konto 080 - "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"
Konto 080 słuŜy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na
uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
l) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców,
jak i we własnym zakresie;
2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montaŜu, lecz jeszcze nieoddanych do uŜywania,
maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych
w ramach własnej działalności gospodarczej;
3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,
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adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości uŜytkowej środka trwałego;
4) rozliczenie nadwyŜki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:
l) środków trwałych;
2) wartości niematerialnych i prawnych;
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji;
4) rozliczenie nadwyŜki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.
Na koncie 080 moŜna księgować równieŜ rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków
trwałych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów
inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych.
Konto 080 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.
15) Zespół 1- "Środki pienięŜne i rachunki bankowe"
Konta zespołu l "Środki pienięŜne i rachunki bankowe" słuŜą do ewidencji:
l) krajowych i zagranicznych środków pienięŜnych, przechowywanych w kasach;
2) krótkoterminowych papierów wartościowych;
3) krajowych i zagranicznych środków pienięŜnych, lokowanych na rachunkach w
bankach;
4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pienięŜnych;
5) innych krajowych i zagranicznych środków pienięŜnych.
Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pienięŜne oraz obroty i stany środków pienięŜnych oraz
krótkoterminowych papierów wartościowych.
16) Konto 101 - "Kasa"
Konto 101 słuŜy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyŜki kasowe, a na stronie Ma - rozchody
gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o róŜnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta lO 1 powinna umoŜliwić ustalenie:
1) stanu gotówki w walucie polskiej;
2) wyraŜonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na
poszczególne waluty obce;
3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.
Konto 101 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
17) Konto 130 - "Rachunki bieŜące jednostek budŜetowych"
Konto 130 słuŜy do ewidencji stanu środków budŜetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki
budŜetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budŜetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budŜetowych:
l) otrzymanych na realizację wydatków budŜetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów
niŜszego stopnia, w korespondencji z kontem 223;
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budŜetową dochodów budŜetowych (ewidencja szczegółowa
według podziałek klasyfikacji dochodów budŜetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym
właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budŜetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budŜetowej, w tym równieŜ
środki pobrane do kasy na realizację wydatków budŜetowych (ewidencja szczegółowa według
podziałek klasyfikacji wydatków budŜetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu
1,2,3,4, 7 lub 8;
2) okresowe przelewy dochodów budŜetowych do budŜetu, w korespondencji z kontem 222;
3) okresowe przelewy środków budŜetowych dla dysponentów niŜszego stopnia (ewidencja
szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki budŜetowe), w korespondencji
z kontem 223.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi
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zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, Ŝe do błędnych zapisów,
zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Konto 130 moŜe słuŜyć równieŜ do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio
z rachunku bieŜącego budŜetu. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu
przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budŜetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800.
Konto 130 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budŜetowych na rachunku bieŜącym
jednostki budŜetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej
prowadzonej dla kont:
1) wydatków budŜetowych; konto 130 w zakresie wydatków budŜetowych moŜe wykazywać saldo Wn,
które oznacza stan środków budŜetowych otrzymanych na realizację wydatków budŜetowych,
a niewykorzystanych do końca roku;
2) dochodów budŜetowych; konto 130 w zakresie dochodów budŜetowych moŜe wykazywać saldo Wn,
które oznacza stan środków budŜetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budŜetowych, które do
końca roku nie zostały przelane do budŜetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu:
1) środków budŜetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;
2) do budŜetu dochodów budŜetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji
z kontem 222.
18) Konto 131 - "Rachunki bieŜące"
Konto 131 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych działalności podstawowej zakładów budŜetowych
i gospodarstw pomocniczych znajdujących się na rachunku bankowym.
Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty
środków z rachunku bankowego.
Ewidencja szczegółowa do konta 131 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych.
Konto 131 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym.
19) Konto 132 - "Rachunki dochodów własnych jednostek budŜetowych"
Konto 132 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów
własnych jednostek budŜetowych.
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pobranych tytułem dochodów własnych na rachunek
bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację wydatków finansowanych
dochodami własnymi jednostki budŜetowej.
Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych
oraz według pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego kaŜdego tytułu dochodów własnych.
Konto 132 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych na rachunkach bankowych
dochodów własnych.
20) Konto 134 - "Kredyty bankowe"
Konto 134 słuŜy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności
podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma – kredyty udzielone jednostce przez
bank i przelane na rachunek bieŜący lub inwestycyjny.
Konto 134 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank oraz
przelanych na rachunki jednostki.
21) Konto 135 - "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia"
Konto 135 słuŜy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty
środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umoŜliwić ustalenie stanu środków kaŜdego funduszu.
Konto 135 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych na rachunkach bankowych
funduszy.
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22) Konto 137 - "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację
wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych.
Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma – wypłaty środków.
Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych
oraz sposobu ich wykorzystania.
Konto 137 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych
na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
23) Konto 138 - "Rachunki środków na prefinansowanie"
Konto 138 słuŜy do ewidencji operacji pienięŜnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach
bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach poŜyczek
zaciągniętych z budŜetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej.
Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:
l) wpływu poŜyczek zaciągniętych z budŜetu państwa;
2) wykorzystania poŜyczek;
3) zwrotu poŜyczek.
Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych poŜyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.
Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie poŜyczki oraz zwroty poŜyczek.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków
bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.
Konto 138 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się
na wydzielonych rachunkach bankowych poŜyczek na prefinansowanie.
24) Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"
Konto 139 słuŜy do ewidencji operacji dotyczących środków pienięŜnych wydzielonych na innych
rachunkach bankowych niŜ rachunki bieŜące i specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach
bankowych:
l) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budŜetową;
2) czeków potwierdzonych;
3) sum depozytowych;
4) sum na zlecenie;
5) środków obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pienięŜnych z rachunków bieŜących
oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pienięŜnych dokonane z wydzielonych rachunków
bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na
rodzaje, a takŜe według kontrahentów.
Konto 139 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się na innych
rachunkach bankowych.
25) Konto 140 - "Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŜne"
Konto 140 słuŜy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŜnych,
których wartość wyraŜona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle
obce), a takŜe środków pienięŜnych w drodze.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych
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i innych środków pienięŜnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pienięŜnych.
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umoŜliwić ustalenie:
l) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków
pienięŜnych;
2) wyraŜonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pienięŜnych z podziałem na poszczególne waluty obce;
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŜnych
powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych
i innych środków pienięŜnych.
26) Zespół 2 - "Rozrachunki i roszczenia"
Konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" słuŜą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków
oraz roszczeń.
Konta zespołu 2 słuŜą takŜe do ewidencji rozliczeń środków budŜetowych, wynagrodzeń, rozliczeń
niedoborów, szkód i nadwyŜek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami
spornymi.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umoŜliwić wyodrębnienie poszczególnych
grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu naleŜności,
rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w
walutach obcych - według poszczególnych walut.
27) Konto 201- "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Konto 201 słuŜy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót
i usług, w tym równieŜ zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a takŜe
naleŜności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się naleŜności jednostek
budŜetowych zaliczanych do dochodów budŜetowych, które ujmowane sąna koncie 221.
Konto 201 obciąŜa się za powstałe naleŜności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje
za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŜności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia naleŜności
i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma - stan
zobowiązań.
28) Konto 221- "NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych"
Konto 221 słuŜy do ewidencji naleŜności jednostek budŜetowych z tytułu dochodów budŜetowych,
w których termin płatności przypada na dany rok budŜetowy.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budŜetowy naleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych oraz odpisy
(zmniejszenia) naleŜności.
Na koncie 221 ujmuje się równieŜ naleŜności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy
z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań
z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).
Na koncie 221 nie ujmuje się naleŜnych subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego.
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłuŜników i podziałek klasyfikacji
budŜetowej.
Konto 221 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budŜetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.
29) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budŜetowych"
Konto 222 słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budŜetową dochodów
budŜetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budŜetowe przelane do budŜetu, w korespondencji z kontem
130.
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Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budŜetowego okresowe lub roczne przeksięgowania
zrealizowanych dochodów budŜetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budŜetowych.
Konto 222 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budŜetowych zrealizowanych, lecz
nieprzelanych do budŜetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budŜetu dochodów budŜetowych
pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
30) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budŜetowych"
Konto 223 słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budŜetową wydatków
budŜetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
1) w ciągu roku budŜetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań
budŜetowych, zrealizowanych wydatków budŜetowych na konto 800;
2) okresowe przelewy środków budŜetowych dysponentom niŜszego stopnia na pokrycie
wydatków budŜetowych, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budŜetowych otrzymanych na pokrycie
wydatków budŜetowych jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niŜszego stopnia,
w korespondencji z kontem 130.
Konto 223 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budŜetowych otrzymanych na pokrycie
wydatków budŜetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyŜszego stopnia
środków budŜetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
31) Konto 224 - "Rozliczenie udzielonych dotacji budŜetowych"
Konto 224 słuŜy do ewidencji rozliczenia pr:zez organ dotujący udzielonych dotacji budŜetowych.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać moŜliwość ustalenia wartości
przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji naleŜnych
do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budŜetowych,
są ujmowane na koncie 221.
32) Konto 225 - "Rozrachunki z budŜetami"
Konto 225 słuŜy do ewidencji rozrachunków z budŜetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków,
nadwyŜek środków obrotowych, wpłaty zysku do budŜetu, nadpłat w rozliczeniach z budŜetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budŜetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec
budŜetów i wpłaty od budŜetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności i zobowiązań
według kaŜdego z tytułów rozrachunków z budŜetem odrębnie.
Konto 225 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec
budŜetów.
33) Konto 226 - "Długoterminowe naleŜności budŜetowe"
Konto 226 słuŜy do ewidencji długoterminowych naleŜności lub długoterminowych rozliczeń z budŜetem,
a w szczególności naleŜności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych
przedsiębiorstw innych podległych jednostek, naleŜności zahipotekowanych oraz naleŜności
długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące
po roku, w którym dokonywane są księgowania.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
1) wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego uŜywania lub sprzedanego w wysokości
ustalonej w umowie, w korespondencji z kontem 015;
2) inne długoterminowe naleŜności, w korespondencji z kontem 840.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondęncji z kontem 015, lub
zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855;
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2) przeniesienie naleŜności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty
naleŜnej na dany rok oraz ustanie hipoteki, w korespondencji z kontem 221.
Konto 226 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia zlikwidowanych jednostek,
przekazanego do odpłatnego korzystania, oraz wartość naleŜności zahipotekowanych, oraz wartość
długoterminowych naleŜności.
34) Konto 227 - "Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych"
Konto 227 słuŜy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy
pomocowych.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy
pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy
pomocowych.
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla
poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów.
Konto 227 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki.
Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek
środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.
35) Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228 słuŜy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy
pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane
wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budŜetu Unii
Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych,
w korespondencji z kontem 800, oraz środki przekazane innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137
lub 138.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez
jednostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek.
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń
środków poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 228 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomocowych
tytułem prefmansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na
pokrycie wydatków.
36) Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
Konto 229 słuŜy do ewidencji innych niŜ z budŜetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności
z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się naleŜności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie naleŜności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności
i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.
Konto 229 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan zobowiązań.
37) Konto 231- "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
Konto 231 słuŜy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi
z tytułu wypłat pienięŜnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do
wynagrodzeń, a w szczególności naleŜności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy
zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
l) wypłaty pienięŜne lub przelewy wynagrodzeń;
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń;
4) potrącenia wynagrodzeń obciąŜające pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 231 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan zobowiązań
jednostki z tytułu wynagrodzeń.
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38) Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
Konto 234 słuŜy do ewidencji naleŜności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niŜ
wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
l) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciąŜające jednostkę;
2) naleŜności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych;
3) naleŜności z tytułu poŜyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
4) naleŜności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
l) wydatki wyłoŜone przez pracowników w imieniu jednostki;
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pienięŜnych;
3) wpływy naleŜności od pracowników.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych moŜna ujmować, do czasu ich rozliczenia,
w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności,
roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.
Konto 234 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma - stan
zobowiązań wobec pracowników.
39) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 słuŜy do ewidencji krajowych i zagranicznych naleŜności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych
ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 moŜe być uŜywane równieŜ do ewidencji poŜyczek i róŜnego
rodzaju rozliczeń, a takŜe krótko- i długoterminowych naleŜności funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe naleŜności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań,
a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŜności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń
i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma - stan
zobowiązań.
40) Konto 257 - "NaleŜności z tytułu prefinansowania"
Konto 257 słuŜy do ewidencji naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych z budŜetu państwa w ramach
prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie naleŜności w ramach prefinansowania, a na
stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów naleŜności.
Konto 257 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych
w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w naleŜnościach z tytułu poŜyczek dotyczących
prefinansowania.
41) Konto 268 - "Zobowiązania z tytułu prefinansowania"
Konto 268 słuŜy do ewidencji zobowiązań z tytułu poŜyczek otrzymanych z budŜetu państwa w ramach
prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej.
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem poŜyczek
w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek
w ramach prefinansowania.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu zobowiązań
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 268 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu poŜyczek
zaciągniętych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek na
prefinansowanie.
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42) Konto 290 - "Odpisy aktualizujące naleŜności"
Konto 290 słuŜy do ewidencji odpisów aktualizujących naleŜności wątpliwe i odsetek od naleŜności
przypisanych, aniewpłaconych.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących naleŜności oraz wartość naleŜnych, a jeszcze
niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.
43) Zespół 3 - "Materiały i towary"
Konta zespołu 3 "Materiały i towary" słuŜą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) i towarów
(konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300).
Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się
w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeŜeli koszty związane bezpośrednio
z zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia.
Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310 i 330 wycenia się według
cen ewidencyjnych. Gdy cena ewidencyjna róŜni się od ceny rzeczywistej, naleŜy wyodrębnić odchylenia od
cen rzeczywistych na koncie 340. Rozliczenie odchyleń następuje według zasad określonych w zakładowym
planie kont.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu
zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do
zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową - takŜe według ich
poszczególnych rodzajów i grup.
44) Konto 300 - "Rozliczenie zakupu"
Konto 300 słuŜy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spoŜywczych), robót
i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw
niefakturowanych.
Na stronie Wn 300 konta ujmuje się:
l) faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od
towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem VAT";
2) podatek V AT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie.
Na stronie Ma konta 300 ujmuje się:
l) wartość przyjętych dostaw i usług;
2) naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po spełnieniu
określonych warunków;
3) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku naleŜnego dotyczący
składników majątku obrotowego zwiększający ich wartość lub obciąŜający właściwe koszty albo
rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne;
4) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku naleŜnego dotyczący
środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych
zwiększający ich wartość.
Za pośrednictwem konta 300 moŜna rozliczać równieŜ:
l) odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywistych cen zakupu lub nabycia;
2) koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców;
3) opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie;
4) niedobory, szkody i nadwyŜki w transporcie;
5) reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców.
Konto 300 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary
w drodze), a saldo Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych.
Konto 300 moŜe być wykorzystywane wyłącznie do wykazania stanu dostaw w drodze i dostaw
niefakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego.
45) Konto 310 - "Materiały"
Konto 310 słuŜy do ewidencji zapasów materiałów, w tym takŜe opakowań i odpadków, znajdujących się
w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a
na stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 moŜe wykazywać saldo Wn, które wyraŜa stan zapasów materiałów w cenach zakupu, nabycia
lub w stałych cenach ewidencyjnych.
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48) Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
Konta zespołu 4. "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" słuŜą do ewidencji kosztów w układzie
rodzajowym i ich rozliczenia.
Na kontach zespołu 4 ujmuje się równieŜ koszty finansowane z dochodów własnych jednostek budŜetowych.
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych - zgodnie z odrębnymi przepisami z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji
finansowych i strat nadzwyczajnych.
49) Konto 400 - "Koszty według rodzajów"
Konto 400 słuŜy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma – ich zmniejszenia.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych
do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Konto 400 moŜe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŜa wysokość poniesionych
kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
50) Konto 401- "Amortyzacja"
Konto 40 l słuŜy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 40 l ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie kosztów
amortyzacji na wynik finansowy.
Konto 40 l moŜe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŜa wysokość poniesionych
kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
64) Konto 740 "Dotacje i środki na inwestycje"
Konto 740 słuŜy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budŜetu, środków pozabudŜetowych, funduszy
celowych oraz innych jednostek na finansowanie działalności podstawowej gospodarstw pomocniczych
jednostek budŜetowych oraz zakładów budŜetowych. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na
finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:
l) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym
oddziałom zakładów budŜetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;
2) środki pienięŜne zakładów budŜetowych i dochodów własnych jednostek budŜetowych
wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub
kontem 840;
3) zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225 (z wyjątkiem zwrotów
otrzymywanych przez jednostki budŜetowe, które podlegają ujęciu Wn konto 221, Ma
konto 750).
Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
l) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje naleŜne,
jeŜeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225;
2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje naleŜne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone
przez organ dotujący, albo jeŜeli naleŜna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie
następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225.
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić moŜliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na
poszczególne tytuły rozliczeń.
W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:
l) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej
samodzielnie bilansujących oddziałów oraz środków wykorzystanych lub przeznaczonych na
inwestycje w zakładach budŜetowych i dochodach własnych jednostek budŜetowych - na stronę
Wn konta 860;
2) saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej –
na stronę Ma konta 860.
Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.
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65) Konto 750 - "Przychody i koszty finansowe"
Konto 750 słuŜy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budŜetowych oraz operacji finansowych
i kosztu operacji finansowych.
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budŜetowych oraz koszty
operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych,
odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i poŜyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem
obciąŜających inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaŜy weksli, czeków obcych i papierów
wartościowych, ujemne róŜnice kursowe, z wyjątkiem obciąŜających inwestycje w okresie realizacji.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budŜetowych oraz kwoty naleŜne z tytułu
operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaŜy papierów wartościowych, przychody
z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych poŜyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków
obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie naleŜności, dodatnie róŜnice kursowe.
Dochody fmansowe, których ewidencja jest prowadzona według przepisów o rachunkowości podatkowych
i niepodatkowych dochodów budŜetowych, mogą być ujmowane na koncie 750 okresowo, na podstawie
danych z ewidencji podatkowej.
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów
budŜetowych według pozycji planu finansowego lub:
l) w zakresie przychodów finansowych - przychody z tytułu udziałów w innych podmiotach
gospodarczych, naleŜne jednostce odsetki od poŜyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od
naleŜności;
2) w zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od poŜyczek i odsetki za
zwłokę od zobowiązań.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budŜetowych ewidencja szczegółowa prowadzona
jest według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne
organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budŜetowych sporządzane przez te
organy.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
l) przychody z tytułu dochodów budŜetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860
(Wn konto 750);
2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
66) Konto 760 - "Pozostałe przychody i koszty"
Konto 760 słuŜy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością
jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niŜ podlegające ewidencji na kontach 700, 730, 740, 750.
.
W szczególności na koncie 760 ujmuje się:
l) na stronie Ma przychody ze sprzedaŜy materiałów, a na stronie Wn koszty osiągnięcia tych
przychodów, w tym wartość w cenach zakupu lub nabycia tych materiałów;
2) na stronie Ma przychody ze sprzedaŜy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
i inwestycji w jednostkach budŜetowych, a w zakładach budŜetowych i gospodarstwach pomocniczych
przychody ze sprzedaŜy tych składników w części niepodlegającej przekazaniu do budŜetu;
3) na stronie Ma pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane
przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie
otrzymane środki obrotowe, a na stronie Wn pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się
w szczególności kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne naleŜności,
utworzone rezerwy na naleŜności od dłuŜników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz
nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.
Konto 760 słuŜy równieŜ - w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach 400, 490 oraz
zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołu 5 i 6 z tytułu
zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym takŜe rozliczeń międzyokresowych kosztów),
w korespondencji z innymi kontami niŜ konto 490, konta zespołu 5 lub 6 oraz konta kosztu
własnego sprzedaŜy w zespole 7. Na stronie Wn konta 760 (w korespondencji ze stroną Ma konta
490) ujmuje się zwiększenie stanu produktów, a na stronie Ma konta 760 (w korespondencji ze
stroną Wn konta 490) ujmuje się zmniejszenie stanu produktów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
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l) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedaŜą składników majątku, jeŜeli zostały
ujęte na koncie 760, w korespondencji ze stroną Ma konta 760;
2) na stronę Wn konta 860 - wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia oraz pozostałe
koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760;
3) na stronę Ma konta 860 - przychody ze sprzedaŜy składników majątkowych ujmowanych na
koncie 760 oraz pozostałe przychody operacyjne, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
67) Konto 761 - "Pokrycie amortyzacji"
Konto 761 słuŜy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.
Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800.
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.
68) Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"
Konta zespołu 8 słuŜą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z budŜetu,
rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 69) Konto 800 - "Fundusz jednostki"
Konto 800 słuŜy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie
z odrębnymi przepisał:ni regulującymi gospodarkę finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku
ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budŜetowego, zrealizowanych dochodów budŜetowych z konta
222;
3) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku
finansowego z konta 820;
4) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budŜetu i środków budŜetowych wykorzystanych
na inwestycje z konta 810;
5) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
6) róŜnice z aktualizacji środków trwałych;
7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego
roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budŜetowych z konta
223;
3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) róŜnice z aktualizacji środków trwałych;
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia przyczyn
zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia scentralizowanej księgowości
obejmującej róŜne jednostki, dla których ustala się odrębnie wynik finansowy i według odmiennych zasad
dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową prowadzi się równieŜ według poszczególnych jednostek.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
70) Konto 810 - "Dotacje budŜetowe oraz środki z budŜetu na inwestycje"
Konto 810 słuŜy do ewidencji:
1) dotacji przekazanych z budŜetu przez dysponentów środków budŜetu w części uznanej
za wykorzystane lub rozliczone;
2) równowartości wydatków dokonanych przez jednostki budŜetowe ze środków budŜetu
na finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane przez dysponentów środków budŜetu w części
uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość środków budŜetowych wykorzystanych
na finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto
800 "Fundusz jednostki".
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Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
71) Konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego"
Konto 820 słuŜy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych pozostającego
do ich dyspozycji oraz nadwyŜki środków obrotowych w zakładach budŜetowych i nadwyŜki dochodów
własnych jednostek budŜetowych.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje się podział wyniku finansowego oraz naleŜne lub dokonane wpłaty
do budŜetu z tytułu nadwyŜki środków obrotowych zakładów budŜetowych i nadwyŜki dochodów własnych
jednostek budŜetowych.
Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia
sprawozdania finansowego, na konto 800.
72) Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
Konto 840 słuŜy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń
międzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich zmniejszenie
lub rozwiązanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się równieŜ powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych
przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub
zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić moŜność ustalenia stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich
zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych
przychodów.
73) Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Konto 851 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Środki pienięŜne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie
135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na
odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów
podlegających sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
l) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł
zwiększeń i kierunków zmniejszeń;
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje
działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraŜa stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
74) Konto 853 - "Fundusze pozabudŜetowe"
Konto 853 słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyjnych
oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niŜ koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu
kaŜdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraŜa stan funduszy celowych, funduszy motywacyjnych oraz innych funduszy
specjalnego przeznaczenia.
76) Konto 860 - "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy"
Konto 860 słuŜy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieŜącej ewidencji strat i zysków
nadzwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma zyski nadzwyczajne.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
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1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 i 401;
2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek
roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto;
3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz
materiałów, w korespondencji z kontem 760;
4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących
oddziałów oraz na inwestycje w zakładach budŜetowych i na inwestycje w dochodach własnych
jednostek budŜetowych, w korespondencji z kontem 740;
5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750, oraz pozostałych kosztów
operacyjnych, w korespondencji z kontem 760;
6) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
l) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek
roku, w korespondencji z kontem 490;
3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740;
4) pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.
Saldo konta 860 wyraŜa na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto,
saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego, na konto 800.

2. Konta pozabilansowe
l) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budŜetowych"
Konto 980 słuŜy do ewidencji planu finansowego wydatków budŜetowych dysponenta środków
budŜetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budŜetowych oraz jego korekty .
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
l) równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budŜetowych do realizacji w roku następnym;
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków
budŜetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
2) Konto 981- "Plan finansowy niewygasających wydatków"
Konto 981 słuŜy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budŜetowych dysponenta
środków budŜetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budŜetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
l) równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych obciąŜających plan finansowy
niewygasających wydatków budŜetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budŜetowych w części niezrealizowanej lub
wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających
wydatków budŜetowych.
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.
6) Konto 998 - "ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych roku bieŜącego"
Konto 998 słuŜy do ewidencji prawnego zaangaŜowania wydatków budŜetowych ujętych w planie
finansowym jednostki budŜetowej danego roku budŜetowego oraz w planie finansowym niewygasających
wydatków budŜetowych ujętych do realizacji w danym roku budŜetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budŜetowych w danym roku budŜetowym;
2) równowartość zaangaŜowanych wydatków, które będą obciąŜały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangaŜowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budŜetowych w roku
bieŜącym.
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Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według
plamlfinansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

podziałek

klasyfikacyjnych

7) Konto 999 - "ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych przyszłych lat"
Konto 999 słuŜy do ewidencji prawnego zaangaŜowania wydatków budŜetowych przyszłych lat oraz
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangaŜowanych wydatków budŜetowych w latach
poprzednich, a obciąŜających plan finansowy roku bieŜącego jednostki budŜetowej lub plan finansowy
niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieŜącym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangaŜowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 999 moŜe wykazywać saldo Ma oznaczające zaangaŜowanie wydatków budŜetowych
lat przyszłych.

Załącznik Nr 3
do Zakładowego planu kont
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Wykaz kont funduszy celowych

Konto

135

Nazwa

SłuŜy do księgowania wpływów środków
na rachunek bankowy z tytułów
funduszy wskazanych we właściwych ustawach.
Ewidencja
analityczna
umoŜliwia
ustalenie obrotów i stanu środków
kaŜdego z funduszy specjalnych

Rachunek
środków
specjalnych

201

Rozrachunki
i odbiorcami

z

851

Zakładowy
socjalnych

fundusz

853

Wyszczególniona ewidencja analityczna

Ewidencja wszelkich rozrachunków i
roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług.
dostawcami Ewidencja analityczna powinna zapewnić
ustalenia
naleŜności
i
moŜliwość
zobowiązań
wg
poszczególnych
kontrahentów
świadczeń

SłuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i
zmniejszeń
zakładowego
funduszu
świadczeń socjalnych
Ewidencja stanu, zwiększeń i zmniejszeń
funduszy
celowych.
Ewidencję
analityczną prowadzi się odrębnie dla
kaŜdego funduszu

Fundusze pozabudŜetowe

Załącznik Nr 4
do Zakładowego planu kont

Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w Ostrowicach
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Księgi rachunkowe urzędu gminy obejmują:
1) księgi budŜetu gminy,
2) księgi jednostki budŜetowej.

W skład ksiąg budŜetu gminy wchodzą:
− dziennik obrotów o symbolu „ORGAN”, drukowany w okresach miesięcznych przez system
„FK”,
− konta księgi głównej prowadzone przez wymieniony system, oznaczone symbolem „ORGAN”
i drukowane na dni kończące miesiąc,
− konta ksiąg pomocniczych (analityka), prowadzone przez program „FK”
Księgi pomocnicze prowadzone przez referat podatkowy urzędu uzgodnione z zapisami kont
księgi głównej na dzień kończący miesiąc.

W skład ksiąg jednostki budŜetowej wchodzą:
− dziennik obrotów o symbolach: „JEDNOSTKA”, „INWESTYCJE”, DEPOZYTY”, „ZNAKI”,
drukowane na dzień kończący miesiąc oraz ich miesięczne zestawienie obrotów,
− konta księgi głównej i wydruku obrotów oraz sald co najmniej na 31 grudnia roku budŜetowego.
Omówione wyŜej księgi naleŜy prowadzić za pomocą komputerów, przy wykorzystaniu
programu finansowo-księgowego „FK”.
Poza przetwarzaniem komputerowym w skład jednostki wchodzą:
− ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących rozszerzenie
analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości jednostkowych,
− ewidencje środków trwałych stanowiących wyposaŜenie, prowadzone ilościowo i wartościowo.
Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy uŜyciu systemu komputerowego
oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach późniejszych oraz w innych
ujęciach niŜ wynikające z ustawy o rachunkowości, a takŜe w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu
bazy danych w systemie komputerowym przez „wirusy komputerowe” oraz zabezpieczenia
przed ewentualną kradzieŜą, polecam kopiowanie baz zbiorów na optyczne dyski CD ROM oraz
ich archiwizowanie co najmniej przez okresy pięcioletnie.
Załącznik Nr 5
do Zakładowego planu kont
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Wykaz stosowanych programów komputerowych
w Ostrowicach
Lp.

Nazwa programu
i autor

Przeznaczenie i opis programu

Data rozpoczęcia
eksploatacji

1.

2.

3.

4.

1

F-K System finansowo
Ewidencja księgowa, wersja programu
– księgowy ZETO
sieciowa NOVELL
Koszalin
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